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BEZ 
ZWYCIĘSTWA



Sytuacja coraz 
gorsza robi się ze 
złej, co mówimy 
na to my... Damy 
radę!!!

Słowo wstępne

PRALNIA I MAGIEL
J.L. OCHOJNA

*PRANIE   *PRASOWANIE
	 	 						TANIO, SZYBKO, SOLIDNIE

PYCHOWICE, UL.JEMIOŁOWA 5 Telefon : 267-25-63
Dla Was pierzemy bardzo tanio......dla „Pychowianki” za darmo !!!!
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Nie jest tak źle jak mogłoby się 
wydawać. Przed nami 8 kole-
jek i 24 pkt. do zdobycia. Po 

dzisiejszym meczu, mimo, że prze-
granym mogę stwierdzić, że jesteśmy 
drużyną potrafiącą grać w piłkę, a po-
rażka to tylko nieszczęśliwy wypadek. 
Bardzo podobało mi się to, że każdy 
zawodnik „dawał z siebie wszystko”, 
czego nie można było powiedzieć po 
meczu z Trzebolem. Grając tak dalej 
jesteśmy w stanie wygrać z każdą 
drużyną w naszej klasie.

Dlaczego tak myślę? Do tej pory roze-
graliśmy 3 spotkania:
1. Remis z obecnym liderem PŁO-
MIENIEM Kostrze 2:2, jesteśmy na 
razie jedyną drużyną, która na wiosnę 
urwała im punktu (poza tym Płomień 
odniósł dwa zwycięstwa 3:2 z Liberto-
wem i 2:1 z Pogonią II)...

2. Minimalna przegrana, jedną bram-
ką, z TRZEBOLEM Wielkie Drogi 1:2 
gdzie po pierwszej połowie wygrywa-

liśmy 1:0 i wydawało się, że w drugiej 
znacząco powiększymy rozmiar zwy-
cięstwa.
(Drużyny z końca tabeli w rundzie wio-
sennej grają znacznie lepiej. Trzebol 
zdobył 6 na 9 możliwych punktów. 
Poza meczem z nami wygrał jeszcze 
ze Zrywem 0:1 i przegrał z Liberto-
wem 1:4
3. Dzisiejsza pechowa porażka ze 
ZRYWEM Facimiech 3:2, gdzie do-
minowaliśmy praktycznie przez cały 
mecz i mimo, że w 83 min prowadzili-
śmy 2:0 daliśmy sobie wbić 3 bramki.
(Drużyny z końca tabeli w rundzie 
wiosennej grają znacznie lepiej. Zryw 
zdobył 6 na 9 możliwych punktów. 
Przegrał z Trzebolem 0:1, wygrał ze 
Strzelcami 1:2 i z nami)

Przeanalizujmy 2 najbliższe kolejki:

Kolejka 15

Okno-Plus Libertów - Pychowianka 
Kraków

Wygramy ten mecz, ponieważ:
1. Zremisowaliśmy z Kostrzem, które 
wygrało z nimi 2:3
2. Liberów na 9 możliwych punktów 
zdobył jak na razie tylko 3
3. Przegrał z Borkowianką 3:0 i Pło-
mieniem 2:3, a wygrał tylko z Trzebo-
lem

Podgórze Kraków - Zryw Facimiech
Zryw przegra ten mecz, ponieważ 
Podgórze spisuję się z kolejki na ko-
lejkę coraz lepiej. Przegrało tylko na 
początku z Tyńcem 5:1, a później od-
niosło dwa wysokie zwycięstwa z Ga-
jowianką 1:4 i ze Strzelcami 4:0

Pogoń II Skotniki - Trzebol Wielkie 
Drogi
Trzebol przegra ten mecz, ponieważ 
Pogoń II, która dalej walczy o awans 
będzie chciał nadrobić stracone punk-
ty z Borkowianką 0:1 i z Płomieniem 
2:1.

Kolejka 16

Pychowianka Kraków - Pogoń II Kot-
niki
Wygramy ten mecz, ponieważ:
1. Zremisowaliśmy z Kostrzem, które 

wygrało z nimi 2:1
2. Pogoń II na 9 możliwych punktów 
zdobyła jak na razie tylko 3
3. Przegrała z Borkowianką 0:1 i Pło-
mieniem 2:1, a wygrała tylko na po-
czątku z Rzozovią 1:4

Zryw Facimiech - Okno-Plus Liberów
Zryw przegra ten mecz, ponieważ Li-
bertów będzie chciał nadrobić straco-
ne punkty po meczu z Pychowianką

KS Tyniec - Trzebol Wielkie Drogi
Trzebol przegra ten mecz, ponieważ 
Tyniec jak do tej pory zdobył komplet 
9 punktów wygrywając kolejno z Pod-
górzem 5:1 z Rzozovią 2:0 i z Borko-
wianką 1:0

Także po dwóch kolejkach przy po-
wyższych założeniach dolna część 
tabeli będzie wyglądała tak

10. TRZEBOL Wielkie Drogi – 15 pkt.
11. ZRYW Facimiech – 11 pkt.
12. PYCHOWIANKA Kraków – 11 pkt.

A jeszcze zostaje 6 kolejek i 18 pkt do 
zdobycia i sprawa spadku jest nadal 
otwarta.



TABELA
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1 Płomień   14  30 
2 Podgórze   14 26 
3 Pogoń II   14  26 
4 Libertów   14  25 
5 TS Tyniec   14  24 
6 Gajowianka   14  22 
7 Borkowianka   14  20 
8 Rzozovia   14  17 
9 Strzelcy   14  16 
10 Trzebol   14  15 
11 Zryw   14  11 
12 Pychowianka  14  5

Pychowianka - Trzebol Wielkie Drogi 1:2

1:0 Laurisz
1:1 Wycisk
1:2 Wycisk

Pychowianka: Wojnar - 
J.Piórkowski (Ł.Górecki), Lau-
risz, Borkowski (Pałach), Ka-
walec - T.Piórkowski, Zegar-
mistrz (Patnaik), Wojas (Łyś) 
Sukta - Ł.Kostrz, Bogusz

Żółte kartki: Ł.Górecki
Widzów: 80

Po remisie w poprzedniej kolejce z 
Płomieniem w Kostrzu, wszyscy li-
czyli na kolejny dobry występ bia-
ło-niebieskich. Choć trener Jarosz 
nie mógł skorzystać z Poniedziałka, 

M.Góreckiego i Mrozka, to do składu 
powrócił Borkowski, a w kadrze po 
kontuzji i długim okresie rehabilitacji 
znalazł się Dawid Łyś. Chęć zmniej-
szenia dystansu punktowego do wy-
żej notowanych rywali była ogromna, 
niestety nasi zawodnicy chyba zapo-
mnieli, że mecz trwa 90 minut i po do-
brej pierwszej połowie, w której uzy-
skali prowadzenie oddali przyjezdnym 
inicjatywę i nie zdołali urwać dziesiątej 
drużynie w tabeli choćby punktu.
Pierwsi do ataku ruszyli gospodarze 
przeprowadzając dwie składne akcje. 
W 7minucie Laurisz długim podaniem 
uruchomił Bogusza, który zagrał na 
lewe skrzydło do dobrze ustawione-
go T.Piórkowskiego, ten próbował 
odegrać do nadbiegającego z głębi 

pola Zegarmistrza, jednak o tempo za 
szybko. Dwie minuty później po świet-
nym zagraniu Ł.Kostrza z prawej stro-
ny boiska w świetnej sytuacji znalazł 
się Bogusz, ale piłka która po strzale 
minęła bramkarza gości odbiła się od 
słupka i wy-
szła w boisko. 
P r z y j e z d n i 
próbowali od-
pow iedz ieć 
w 11minucie, 
ale zamiesza-
nie pod bram-
kowe wyjaśnił 
J.Piórkowski. 
Cztery minuty 
później ko-
lejną groźną 
akcję prawą 
stroną boiska 
p rzeprowa -
dził zespół 
Trzebolu, ale 
akcję skutecznie przerwał Laurisz. 
W 19 i 21 minucie goście próbowali 
strzałów z dystansu, jednak niecelnie. 
Pychowianka atakowała skrzydłami 
grając na szybkich zawodników, z 
czym goście sobie nie radzili, często 
ratując się faulami. Po jednym z nich 
w 25 minucie, z rzutu wolnego na „dłu-
gi słupek” dośrodkował Laurisz, do 
piłki najwyżej wyskoczył Zegarmistrz 
i strzałem w przeciwległy róg próbo-
wał zaskoczyć bramkarza gości. Jed-
nak piłka zamiast znaleźć się w siatce 
znowu odbiła się od słupka i wyszła w 
boisko, dobijać próbował Bogusz, ale 
nie miał praktycznie jak uderzyć i piłka 
poleciała obok bramki. Minutę później 
groźnie zrobiło się pod bramką Woj-
nara, na szczęście sędzia odgwizdał 

spalonego. 33 minuta, to kolejna akcja 
Trzebolu przeprowadzona środkiem 
boiska, zawodnik gości wykorzystał 
niezdecydowanie pary środkowych 
pomocników i wypracował sobie sy-
tuację strzelecką, na szczęście strzał 

był niecelny. Ostatnie 12 minut pierw-
szej części gry to wyraźna przewaga 
Pychowianki. W 34 minucie po kolej-
nym faulu z lewej strony boiska, do 
rzutu wolnego podszedł Laurisz, ude-
rzył mocno nad murem w „krótki róg” i 
piłka po rękach bramkarza wpdała do 
bramki! 1:0 i wielka radość kibiców, 
sztabu szkoleniowego i medyczne-
go:). W 38 minucie ponownie z wolne-
go uderzał „Kluska” jednak tym razem 
w mur . Kilka chwil później mogło być 
2:0, jednak piłka po uderzeniu stoją-
cego tyłem do bramki Jacka Bogusza 
nie znalazła drogi do bramki.
Na drugą połowę weszła „odmienio-
na” drużyna Pychowianki. Zamiast 
grac konsekwentnie to co w pierwszej 
części, oddała pole gry rywalom ogra-

Pechowa porażka



Zryw Facimiech - Pychowianka 3:2

Na własne 
życzenie

TAXI
6-CIO OSOBOWE

Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419
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niczając się jedynie do dalekich wybić 
„byle dalej” od bramki. Taka postawa 
była wodą na młyn dla Trzebolu, któ-
ry dążył do zdobycia wyrównującej 
bramki. W 55 minucie kontuzjowanego 
J.Piórkowskiego zastąpił Ł.Górecki. 
Jednak to goście wciąż mieli inicjaty-
wę, stwarzając raz po raz zagrożenie 
pod bramką Wojnara. W 58 minucie 
po akcji lewą stroną boiska, niezde-
cydowaniu obrońców i błędzie dobrze 
do tej pory spisującego się Laurisza 
padła bramka na 1:1. Przez następ-
ne 7 minut, do czasu gdy goście w 65 
minucie po rzucie rożnym objęli pro-
wadzenie, poczynania Pychowianki 
można określić jednym słowem: cha-
os! Napastnicy odcięci od podań pró-
bowali wracać do drugiej lini po piłkę, 
ale brakowało wsparcia, dlatego też 
groźną akcję Pychowianie przeprowa-
dzili dopiero w 74 minucie, jednak bez 

porządanego rezultatu. Brakowało też 
stałych fragmentów gry, po których w 
pierwszej połowie było największe za-
grożenie pod bramką gości. Trzebol 
zdecydowanie za łatwo dochodził pod 
pole karne Pychowianki i tylko dzięki 
dobrej postawie Wojnara w 68 i 73 
minucie wynik się nie zmienił. Trener 
Jarosz próbował zmienić niekorzyst-
ny obraz gry wprowadzając na boi-
sko kolejno Patnaika, Łysia i Pałacha, 
niestety do końca meczu nikt nie był 
w stanie odmienić losów spotkania i 
Pychowianka pozostała bez zdobyczy 
punktowej.
„Co się stało z tą drużyną w drugiej 
połowie?”pytali zawiedzeni kibice po 
ostanim gwizdku sędziego. Miejmy 
nadzieję, że w następnych meczach 
będziemy oglądać taką Pychowiankę 
jak w pierwszej połowie.

SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

„DOMEB”
Paweł Prochal, Ewa Prochal

Materiały budowlane: wapno, cement, farby
Systemy dociepleń
Artykuły metalowe

Więźby, pokrycia dachowe, tarcice
Folie i systemy rynnowe

Chemia budowlana, narzędzia
Ziemia ogrodnicza

KRAKÓW ul. Tyniecka 169 (Kostrze)

tel. (0-12) 267-53-03

1:0 Kostrz 8 min
2:0 Poniedziałek 41 min
2:1 M.Badura 81 min
2:2 M.Sekuła 85 min (?)
3:2 M.Badura 90 min (?)

Zryw:Chrostek - Skocz, Ciapa, Ma-
rek Pacut, Poznański - Tyrka (70 min 
Rojek), K.Sekuła, Jakubowski (34 
min M.Sekuła),Wołek- Marcin Pacut, 
M.Badura
Pychowianka: Woj-
nar - Ł.Górecki, Laurisz, 
T.Piórkowski, Patnaik - Suk-
ta, Zegarmistrz, Łyś (75 
min Balon), Sukta ( 65 min 
M.Górecki),Wojas - Ł.Kostrz, 
Poniedziałek (52 min Pałach)

Sędziował( bardzo dobrze) Kazimierz 
Dziubek

Żółte kartki: Sukta,Kostrz, M.Badura
Widzów: 100 (ok 30 z Pychowic)

Do 81 minuty po golach Mirosława 
Poniedziałka i Łukasza Kostrza Py-
chowianka prowadziła 2:0. W sobie 
tylko wiadomy sposób potrafiła ten 
mecz przegrać... Gospodarze, będą-
cy w tabeli tuż nad Pychowianką, grali 
przez 80 minut przysłowiowy „piach”, 
lecz końcówka w ich wykonaniu była 
druzgocąca. Emocje zaczęły się bar-
dzo szybko, już w 2 minucie, atakowali 
gospodarze, jeden z napastników bar-
dzo ostro zaatakował Jarosława Woj-
nara, co skwapliwie odgwizdał arbiter. 
Chwilę później, po kornerze Poznań-
ski główkował na bramkę Pychowianki 
- niecelnie. W rewanżu pięknym strza-
łem w poprzeczkę popisał się kapitan 
Pychowianki Marcin Wojas - była to 5 



Gabinet Kosmetyczny

„Venus”
ul. Babińskiego 79

(Przy zakładzie fryzjerskim Ela)

-manicure, pedicure, tipsy, utwardzanie paznokci żelem, 

zdobienie w żelu, henna

Tel: 0504 932 164

	

	

SNIADANIA  * OBIADY DOMOWE *
NAPOJE * PIWO * LODY

UL.SKALICA	��	CODZIENNIE	10.00	–	��.00
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minuta spotkania. Trzy minuty później, 
fatalny bład obroców Zrywu wykorzy-
stał Łukasz Kostrz. Jeden z defen-
sorów, tak niefortunnie wprowadzał 
futbolówkę do gry, żę trafił nią wprost 
pod nogi „Eto”, ten minąwszy rywala 
nie dał szans Chrostkowi 1:0. Przewa-
gę posiadła Pychowianka, prowadząc 
ładną i składną grę. Rywale często 
uciekali się do fauli, kilkakrotnie leżał 
na murawie Sławomir Sukta, niemiło-
siernie atakowany przez rywali. Ko-
lejne minuty, to strzał z wolnego Wo-
jasa oraz szarża Kostrza. Rywale za 
sprawą Wołka próbowali się odgryźć, 
lecz było to wszystko, na co pozwoli-
li goście. Na boisku zaczęło być os-
tro, żółtą kartkę za faul zarobił Sukta, 
zaś z drugiej strony za niesportowe 
zachowanie Badura. Coraz bardziej 
pachniało drugą bramką. Najpierw 
Poniedziałek wywalczył róg, a w 41 
minucie po dośrodkowaniu Dawida 
Łysia, głową do bramki trafił „Wtorek” 
2:0 i wielka radość. Końcówka tej czę-
ści to strzały Zegarmistrza i w reważu 
Badury, oba niecelne.
Po zmiane stron, nadal przeważała 
Pychowianka. Już w 46 minucie Mi-

rosław Poniedziałek znalazł się w do-
skonałej pozycji, sam na sam z bram-
karzem. Uderzył, tak jak „podręcznik 
każe”, lobując Chrostka z 20 metrów, 
idealnie, lecz na drodze do bramki 
stanęła poprzeczka.
W 52 minucie, zaczął się początek 
nieszczęść,.Wracający po kontuzji 
Poniedziałek, doznał urazu i musiał 

opuścić boisko. Wprawdzie nadal 
atakowali goście, lecz w grę wkra-
dała się coraz większa niepewność i 
nerwowość. Z placu gry zszedł Suk-
ta, który miał już na swym koncie 
„żółtko”. W 60 minucie w dogodnej 
sytuacji znalazł się „Eto”, lecz nic z 
tego nie wyniknęło. Kolejnym, któ-
ry opuścił plac gry, był Dawid Łyś. 
Chaos i niepewność wkradł się w 
poczynania podopiecznych trenera 
Jarosza. Nie było zawodnika, który 
przytrzymałby piłke, rozegrał, uspoko-
ił. Sił i ambicji nie brakowało, zabrakło 
doświadczenia. Nikt nie spodziewał 
się tego co stanie się w ostatnich dzie-
sięciu minutach. Najpierw Wojnara 
pokonał najlepszy wśród gospodarzy 
Marcin Badura. Spanikowani goście, 
zupełnie pogubili się i za moment 
Sekuła doprowadził do remisu. Naj-
gorsze dopiero miało nadejść. W 90 
minucie ponownie Badura ulokował 
piłkę w siatce i niemożliwe stało się 
faktem....
Jeszcze w doliczonym czasie gry, Wo-
jas zagrał do Pałacha, który strzałem 
głową minimalnie chybił obok prawego 
słupka... Emocji nie zabrakło, szkoda, 

że znów kosztem Pychowianki. Po-
wtórzyła się sytuacja z jesieni, kiedy 
to Pychowianka prowadziła 4:1 by 
zremisować 4:4.
Po meczu załamani goście długo nie 
wstawali z murawy w ich oczach po-
jawiły się łzy smutu, rozpaczy.... Taki 
jest sport........Pamiętamy jak Legia 
straciła Mistrzostwo Polski na rzecz 
Widzewa, tracąc dwa gole w ostatnich 
dwóch minutach, pamiętamy finał Ligi 
Mistrzów... Piłka bywa bezwzględna 
dla pokonanych. Piłka zaskakuje, jed-
nym daje radość, innym smutek. Jest 
nieobliczalna, dlatego piękna, taka 
jest właśnie piłka..: takie jest życie.
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Bez słów...

Tel: +48 12 256 99 80
+48 12 256 99 82
+48 12 276 73 56

Fax: +48 12 256 99 81
Kom: 0 602 651 335

HURTOWNIA DROBIU MIĘSA I WĘDLIN
Skawina ul. Lipowa 4

Zapraszamy:
Pn – So 6:00 – 15:00

Zamówienia przyjmujemy przez 24h na dobę
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Na obiektach Zrywu Facimiech nie tylko piłkarze i sędziowie biegają po boi-
sku...:)


